Com acredito el nivell B2.2 d’anglès?
Recorda que, d’acord amb la normativa, has d’acreditar el nivell B2.2 d’anglès a final de segon curs
de grau o tercer curs de doble grau. Ara bé, els alumnes de doble grau també han d’acreditar el
B2.2 d’anglès a final de segon, si volen matricular-se d’assignatures de tercer impartides en anglès.
Hi ha dues maneres de fer-ho:
1.

Acreditació de coneixements d’anglès amb un curs en un centre reconegut*:
 Cursos propis de la UAO CEU (en col·laboració amb el British Council; es fan a la UAO
CEU)
 Cursos de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI; curs que cal aprovar: 5è; ha de ser equivalent al
B2.2; els cursos intensius d’estiu no hi estan inclosos)
 Cursos de les escoles de llengües de les universitats de Catalunya (sempre emesos per la
universitat)
 Cursos de l’Institut Obert de Catalunya (IOC)

2.

Acreditació de coneixements d’anglès a través d'un certificat oficial de nivell B2.2 o
superior:
 Examen CLUC, Certificat de Llengües de les Universitats de Catalunya
 Exàmens propis de les escoles de llengües de les universitats de Catalunya
 Exàmens amb segell CertACLES
 Examen Aptis i Aptis Advanced, del British Council
 First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) o Certificate of
Proficiency in English (CPE)
 IELTS (International English Language Testing System), a partir de 5,5 punts
 BULATS (Business Language Testing Service), a partir de 60 punts
 TOEFL (Test of English as a Foreign Language), a partir de 72 punts
 Oxford Test of English

* Les acadèmies NO són centres reconeguts.

Cursos d’anglès de la UAO CEU, en col·laboració amb el British Council



Cursos anuals, d’octubre a maig (100 hores): inscripció a través de CampusNet al
setembre.
Cursos intensius, de l’última setmana de juny fins a mitjans juliol (90 hores): inscripció a
través de CampusNet de maig a juny.

No saps quin nivell d’anglès tens?
Fes una prova de nivell gratuïta del British Council. La prova té dues parts: la part escrita, que
pots fer en línia, i la part oral, que l’has de fer a la seu del British Council al carrer Amigó, 83.

Servei de Llengües
Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel.: 932 540 900 (extensió 803)
llengues@uao.es
http://www.uaoceu.cat/llengues

Horari d’atenció: de dilluns a dijous d’11:00 a 13:30 i de 15:00 a 17:00, i divendres d’11:00 a 13:30.

